2021-2027
NOVÉ MOŽNOSTI
PRO SPORT
OBECNÉ INFORMACE
Program Erasmus+ 2021-2027 přímo navazuje na svého předchůdce a přináší
řadu novinek a o více jak 40% vyšší rozpočet v porovnání s předchozím
programem - pro sport je vyčleněno téměř 500 milionů eur (41,7 v r. 2021)
Sport je do programu, který je zaměřen ze své větší části na vzdělávání a
mládež, plně integrován a nemá tak již svoji vlastní kapitolu.
Nejdůležitější část programu pro sportovní organizace: Klíčová akce 2 (Key
Action 2)
Partnerství pro spolupráci - velké projekty (Cooperation Partnerships) a
malé projekty (Small-Scale Partnerships).
Neziskové sportovní akce
Od r. 2023 také klíčová akce 1 - podpora mobilit (krátkodobých cest a výměn)

ROZPOČET, MANAGEMENT, SYSTÉM
Rozpočet programu začíná v prvním roce implementace na relativně nízké
částce (nižší než r. 2020), která se postupně bude navyšovat až téměř na
dvojnásobek.
Velké zjednodušení finančního management projektu.
Velká flexibilita při administraci a implementaci rozpočtu - lump sums
Zároveň velký důraz na dosahování dílčích cílů (milestones) a na kvalitu
výstupů a výsledků
Digitalizace správy projektů - vše administrováno ve Funding & Tender
Opportunities portálu.
Výzva a uzávěrka 2021 - na konci května. Od podzimu stabilizace kalendáře

Podzim 2021
Publikace
výzvy

LUMP SUMS

Duben 2022
Deadline

Pevně stanovené částky na
typ projektu, s jejichž pomocí
budou projekty
implementovány.
Jsou vypočítány na základě
80 % očekávaných
průměrných nákladů a tak již
nebude nutné je předem z
20 % spolufinancovat.
Nároky na kvalitu a metodiku
projektů vzrůstají se zvyšující
se částkou.

Září-říjen 2022
Výsledky

Leden 2023
Začátek
projektů

VÝZVA
Deadline
20. května
2021

PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI - PROJEKTY
PRIORITY
Projekty musí být zaměřeny na jednu nebo více priorit uvedených níže. Priority
jsou stejné pro malé a velké projekty

OBECNÉ

SPECIFICKÉ PRO SPORT

Inkluze a rozmanitost
Životní prostředí a boj proti změně
klimatu
Digitální transformace
prostřednictvím rozvoje digitální
připravenosti, odolnosti a kapacity
Společné hodnoty, občanská
angažovanost a účast na věcech
veřejných

Podpora účasti na sportu a
pohybové aktivitě
Podpora integrity a hodnot ve
sportu (boj proti dopingu,
matchfixingu, podpora řádné
správy a pozitivních hodnot)
Podpora vzdělávání ve sportu a
jeho prostřednictvím
Boj proti násilí, rasismu,
diskriminaci, netoleranci a násilné
radikalizaci ve sportu a jeho
prostřednictvím (vč. podpory
rovných příležitostí)

VELKÉ PROJEKTY - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS

MALÉ PROJEKTY - SMALL-SCALE PARTNERSHIPS

VÝZVA
Deadline
20. května
2021

EVROPSKÉ NEZISKOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
PRIORITY

ŽADATELÉ

Dobrovolnictví ve
sportu
Sociální začleňování
prostřednictvím
sportu
Podpora účasti na
sportu a pohybové
aktivitě

IMPLEMENTACE

Žadateli mohou být
pouze subjekty činné
v oblasti sportu,
registrované v jedné
ze zemí programu
Účastníky/partnery
mohou být pouze
organizace
registrované v
zemích programu (ne
v partnerských
zemích, tak jako tomu
je u projektů a
malých projektů)

12-18 měsíců

TŘI TYPY AKCÍ

PRŮVODCE PROGRAMEM
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2021
FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES PORTAL
ERASMUS + SPORT INFO DAY

KONTAKT PRO ERASMUS+
janotova@olympic.cz

